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oSwADczENlE MAJATXoWE

w6jta, zastQpcyw6jta, sekretana gminr skarbnika 8miny, kierownika jednostki organizacyjnej gminY,

osoby zarzQdzajQcej iczlonka ortanu zar.qdzajece8o gmin nq osoba ptawnq oraz osoby [rydrJecej
decfrje administracyjne w imieniu uroital \frl

czESC A

Ja, niiej podpisany(a), . ., €. 8 -1.F. -c. K.1..........:..?.
lhlona iE.wrskooc. nazwlsko rcdN)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnolcl
gospodarczej prrer osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 20\7 t poz. 1393) ora! ustav!'y z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie Bminnym (Dz. U. z 2017 r. pot. 1875), zgodnie z art 24h tej unawy

o<wiadczam, ie posiadam vlchodzqce w sklad malieiskiei wspdlnoici maietkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrebnyl

t.
Zasoby pienieine:

- Srodki pienleine z8romadzone w walucie po skiei

..... na kwotQ

a/
7.7nriant} wpovid/onq pre, \ I fkl2 ro,r'o./4drcni.. o h6rym nx\vi w (xlDoiniku l.

Poz. 2020

......'.1.1/.:...'.' .:,........... ania..::.:...:........:i..1;
lmicj5cowo{a)

1. osoba skladaifa oswladcr€niE obowiQ2ana ien do 28odhego . p.awd+ staranneEo i tupelneSo wyPlnlenia
kald€j z.ubryk.

2. Jeieli posteeS6lne rubrykl ni€ znaiduiq w konkretnym pnypadku tastosowania, naleiy wplrat "!ie-!b!&!y:.
3. Osoba skladajeca ol*ladeenie obowiqrana jest okre.ilit pnynalernogt pos.cret6lnych 5kladnik6w

ntajqtkowydr, dochod6w I rcbowlelad do majqtku odrebnego imaiqtku objeteso malieiska wtp6lnoftli
rnajetkowe.

4. ogwiadcrsnle rE,qtkow€ dotycuy ntaiqtku w kraju I za granicq.

5. O3wiadczenle rnaiAtkowe obejmuje.6wniei wienytelnoJcl plenieire-
6. w ee&l A os,viadczenia Iavane sq lnfo.macie iawre, w rrg&l B 2ai inform.cje nleiawne dotytzAce adreu

ramies*anla skladaiQc€8o oswiadoenie oraz mlejsca poloienia nieruchomoici

uroatonyla)....1.7.../.Q...19-2-8-.:..... ... ..... .................................... w OlJlE

)Dtya2\

- 6rodki pienieine zgromadzone w walu.ie obcej: ..1:t./i...!..+/.L(4.1......



Dzicndk tjct,rw -9 Poz. 2020

[.
1. Dom o powierzchni: /f.N./-L:.Y.......
2. Mieszkanie o powierzchni: .*r1......,.,
3 Gospodarstwo rolne:

rodraj gospodarstwa: ... .y\€..?:'!.t:.L
o warloJcl:....................
rodzaj zabudowy:.........
Mul prawny:................

mr, o wartoici
m'?, o wartolci

Z tego tytuir.l osiE8nalem(e.tam) w roku ubieglvm przych6d idochdd w vvysokoki
4. lnne nieruchomoici

Z tegotttul! osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wl oko(ci

lv.
Posiadam akcje w
.ltE.,peay..,.ay..

spolkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10g6 akciiw spoice

Z tego q ulu osiqgnEiem(elam) w roku ubieglym doch& w wysokolci:....

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylEc.eniem mienia przynaleinego do jego majQtku odrebnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej pafistwo$€j osoby prawnej, jednostek samonQdu terytorialnego, ich
zwiQzkdw, komunalnej osoby prawnel lub 2wiQzku metropolitalnego nastepujqce mlenie, k6re podlegalo
zbyciu w drodze ptzetargu - nalezy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo:

{

.

Posiadam udzialy w sp6,lkach handlowych- naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w:

udzialyte stanowie pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w spolce: ...............

vt.
1. Prowadzq-d2ialalnol6 Bospodarczqz (naleiy podaa forme prawnQ i przedmiot dzialalnojci): .........__..._.....



Dziennik lrstaw - l0 I'()r. l0:0

- osobiicie

-wspolnie z innymi osobami

z tego tt^ulu osiqgnalem(qtam) w roku ubiegtym pr2ych& i dochdd w wysoko6cil

2.2a12Qdzam dzialalnoiciE Bospodarc2q lubjestem prredstawioelem, pelnomocnikiem takie.i dzialalnoJci
(nalery podad forme
. t,tL..o. a.!:a!.......

prawnE i przedmiot dzialalnoJci)

- osob13cie,,...........

-wspdlnie z innymi osobami ..

ztegoMulu oslqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici
t€ IJ)

v .

1. w spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)
.. !.'.:!... 1..: !.!?. L..........

-jestem czlorkiem zadEdu (od kiedy): .............

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem culonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

ztegoMul! osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wrysokoki

-jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyinej lod kiedy)

Ztego tltulu osia8nqiem(qtam) w roku ubiegiym dochdd w wysokoici

-jestem czionkiem zarzEdu (od kiedy)

d

3. w fundacjach prowadzqcych dzialalnogi gospodarczq:

.. /.i ta...!.1 i.|..ay........,.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)r ,,



Dziennik llstaw _ _ I'or. :0:0

Z tegoMdu osiQgnaiem(elam) w roku ubiegtm doch& w wysokojci: ....

vIt.
lnne dochody oslQSane z tltulu zatrudnienia lub innej dzialalroici zarobkowe.i lub zajec, z Podaniem
kvxn Jzyj<iwan!.h / tytulu:

4ne

tx.

bu /A

x.
Zobowiqzania pieniQine o wanoici powy2ej 10 OOO zlotych, w tym u aciqgniQte kredyty i pozyczki oraz
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czEse B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmimym
(tj. Dz.U z 2017 r. poz. t875))

powyisze oiwiadaenie skiadam Swiedomy{a}, ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
Lub zatajenie prawdy groz kara pozbawienla wolnold.

<t'o6 4o2a 1/er/a fu*dra-

I 
NiewlEsciv/e skre5li6.

'? Nie dotyczy dziahlnosci wytr,vorczej w rolnictwe w zakresie produkcji ro6linnej i zwiecz9cej, w formie
_. i zakresie gospodarstw€ rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczyc'1 s@ldTielni mieszkaniowych.


